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Medlemsmøte holdes siste tirsdag i hver mån<.:d u1111tntt j11 11i , juli og
desember. Møtene holdes normalt på Ro aland 13il11111 · 11 111 , bak
Essostasjonen på Ree som ligger rett sør for Bryn ·. 111 ·11 ~111 1 o •så bli
lagtti!GauslandSkole,Nærbøo.a.steder. Møt<.:rn.: b·e 1111 l· 1 ~I. 19. 30.
Se forøvrig nærmere opplysninger om møtested i d<.:tt • blod ·1

Klubbens delelager holder til i Rogaland Bilmus<.:um Ot' l1 o lcl ·s ~pent
når klubbmøtene er lagt til museumet. Kontaktperson ·r : ndreas
Auestad. Her er det mye deler til forskjellige merker o , , r ,u n , ·r og
det meste er til bil.

Godt nytt år !
En ny sesong står på trappen, vi hører
at vipen er kommet til Jæren, litt for tidlig
kanskje, men det får oss til å ivre og lengte
etter å komme i gang. Kanskje lå det noe
bonevoks eller verktøy under juletreet til
noen heldige som må testes ut (fikk du bare
strømper så er de også gode å bone med).
Terminlisten for første halvår er iallefall på
plass for GV's vedkommende og vi har fått
på datoene til Ekeberg og Vestlandstreffet,
så nå kan det krysses av og planlegges i
kalenderen.
Rogaland Bil museum . Ny oversikt
over vaktøkter er utarbeidet, så se etter om
du er oppført. Utstillingen på museumet er
en godbit og vi håper og tror at den enkelte
medlem vil ltjelpe ti l med å være vakt. Ta
kontakt med Ola Undheim på telefon 51 49
66 63 dersom du ikke kan komme og ikke

Rogaland Bilmuseum
bak Essostasjonen
rett ved R44.
Sør for Bryne.

finner noen stedfortreder som du kan bytte
med.
Medlemskap. Nye medlemskort er
sendt ut for 1995. Prisen er Kr 200 som før
og vi ber om at alle betaler innen
betalingsfrist og passer på at medlemskortene får betalingsstempel, så du slipper
opphold i Spilehjulet osv. Medlemskortene
vil også tas mer i bruk i år, så pass på å
legge det i lommeboka, ta det spesielt med
på løp, og vis det frem når du blir bedt om
det.
Brev, innlegg.
Materiell som
beskrivelse av restaureringer, reiserapporter,
deler tilsalgs oa materiell til Spilehjulet
mottas med takk til vår adresse: Gammelbilens Venner, Postboks 3029 Mariero, 4004
Stavanger.
Medlemsmøte
Neste medlemsmøte : Tirsdag 31. januar kl. 19.30 på Rogaland Bilmuseum. se
innlegg.
Roger

*

\_

Gausland
Skole 1}

Godt nytt år ønskes alle
Gammelbi/ens Venners
medlemmer !
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Husk
Rogaland Bilmuseum

vaktordnini !

GV TERMINLI ST E 1995
DATO

a:;,,,

liver søndag
Tirsd. 31.1
Tirsd. 28. 2
Tirsd. 28.3
Tirsd. 25.4
Sønd . 30.4

Fr.5-Lø.6.5
Sønd. 14.5
Tirsd. 30.5
Lørd. 20.5
Tirsd. 27.6

AKTIVIT ET

TIDSPUNKT

Rogaland Bilmuseum, Hcc/llr)' nc
GV klubbmøte, Rogaland Bilmuseum , se und er·
GV-klubbmøte, Jærmusc um et
CiV-klubbmøte, Øglænd muse um, Sandne s
GV-klubbmøte, Shell-raffineriet, Tana nger
Årets første utfart med GV !
Møter ved Sandnes Rådshus kl. 11 .00 og Forhy
Museum kl. 11.30, og besøker Jærmuse111nct
Ekeberg - Oslo
Overraskelsestur med GV , moter ved Saml11c,
Rådhus
GV-klubbmøte, Biltilsynet, Stava11 gc1
Vestlandstreffet på Haugesundka11trn
GV ' s grillfest på Gausland

kl. 12.00- 17.00
Id . l'J.3 0
~I. I 'I 10
k l I 11 Hl
~I 111 Hl
~I 11 Oil

l- I I I 110

sl I 11 10
~I

111 10

FILM SOM TEMA:
"H USH EY, USA"
Tirsdag, 31.januar kl. 19.30, Rogaland B i f m 11.1e11111

Vel møtt

I..AGEllPI.Jl..~S 'l'II~ IÆII~

Delelageret kan ikk L' h1'f11 ·11 e.1·
inntil dugnad er g j e11110 111/ort.

Ring til Ole Chr. Simonsen, tlf. arb.
51 62 48 92

0

ARSMELDING FRA
ROGALAND BILMUSEUM

Vi.får stadig meldinger fra personer som har satt inn annonse i Spilehjulet som
forteller at de har blitt kontaktet av interesserte, så send inn en lapp med det du hur
til salgs eller ønsker å kjøpe til :
Gammelbi/ens Venner, Postboks 3029 Mariero, 4004 Stavanger

Rogaland Bilmuseum ble offisielt åpnet den 2. mars 1994 sammen med innbudne gjester,
sponsorer og representanter for styrene i Gammelbilens Venner og Rogaland Bilmuseum .
Søndag den 6. mars 1994 var den første offisielle åpningsdagen for publikum. Dermed
var en tanke som mange hadde gått med i flere år blitt til virkelighet. Vi hadde fått et
kjøretøymuseum i Rogaland!
Allerede på høsten 1993 ble den endelige beslutningen om å gå igang med bilmuse11111et
fattet. Det ble opprettet et eget styre under Gammelbilens Venner med en egen
arbeidsinstruks . Lokalene var da allerede klarert med eieren Nessler Ree på Ree , så det
var bare å gå igang med dugnad for å få pusset opp og gjort om lokalene til museum. Det
var mange som deltok på selve dugnaden, og det rettes herved en stor takk til disse .
Likevel er det riktig å nevne Brynjulf Erga og Kristian Bryne spesielt for deres
dugnadsinnsats.
Den største bekymringen før åpningen av bilmuseumet var nok selve finansieringen . Vi
hadde ingen "markedsanalyse" å stipulere et besøkstall utfra, noe som ga seg utslag i stor
usikkerhet om hvordan vi skulle klare å få dete prosjektet til å gå rundt økonomisk. Vi
fikk imidlertid endel sponsorer - offentlige og private - til å gå inn med større og mindre
engangsbeløp i oppstartingsfasen. Dette sammen med en 3-årig støtteavtale med Esso
Norge ga oss en god plattfor å starte på. En stor takk til alle disse som i det hele tatt
gjorde det mulig å realisere dette prosjektet.
Åpningssøndagen sprengte imidlertid alle budsjettrammene, da det var over 500 betalende
som besøkte museumet! Dette ga 10 000,- i inntekter på en søndag og overgikk nok selv
de mest optimistiske spådommene om besøkstall. I løpet av de 10 månedene museumet
har vært åpent i 1994, så har over 3 500 registrerte besøkende vært innom og sett på
utstillingen. I tillegg kommer alle barn under 12 år som kommer inn gratis og dermed
ikke blir registrert.
Vaktordningen for bilmuseumet ble løst ved at 2 og 2 av medlemmene i Gammelbilen
Venner tok hver sin søndagsvakt. I tillegg til selve vaktordningen har også de fleste av
disse servert kaffe og vafler til besøkende. noe som både har skapt god stemning og noen
kroner ekstra i kassen. Vaktordningen har med få unntak fungert veldig bra, så en stor
takk til dere som velvillig har stilt opp og hjulpet til med driften av museumet. Det
ukentlige tilsynet og renholdet har formannen vår - Jørgen Lauritzen - i stor grad tatt seg
av, og det er vi i styret svært takknemlige for.
Styrets arbeidsform har stort sett vært ved løpende kontakt i oppbyggingsfasen, samt mer
eller mindre formelle styremøter i sommer, høst og vinter. Det har vært 2 styremøter
sammen med styret for Gammelbilens Venner.

Ola Undheim
-sekretær-

Det kan svare seg !
Spilehiulet - Januar 1995

3

4

MUSEUMSSIDEN:
Som dere ser i dette nummeret av Spilchjukt. så har vi satt opp ny vaktliste for
bilmuseumet på Ree. Ta godt vare på dc nm: samt instruksen for museumsvaktene som
dere også finner i bladet 1 Vi har gå!! over fra ;"1 v;ne ba, e to vakter hver søndag til tre.
Dette har vi gjort av tre grunner. For det rorste er vi ikl,.c.: så s;\rbarc.: dersom e n vakt
plutselig uteblir uten varsel. !'ur det andre så kan vi g i et l>cd, e 1ill>11d til de besokcmlc i
form av "guiding" og permanent vaffel- og kaffiserveri11g . hll det 1, edjc .,!1 li.11 11H:d lc111s
massen i Gammelbilens Venner vokst så mye at det blir il,. kc 11 1c1 rn11 rn v:i l,. 1 p1 111edlc1ll
i året selv med tre vakter pr søndag. Vi håper at dere er li ke vill ige 1tl ;\ , 1tl k opp ,t1111
vakter i I 995 som i I 994 !
Vi har fått veldig mange positive kommentarer til den utstillingrn ' " "' v, 11.11 11:,. , ;cilig
for alle sportsbilene som er utstilt. Dette er jo bare mulig ford i s~ 11 w 1)'e r 1L·1e stiller seg
positive og lar oss låne bilene sine. Nå har sola snudd og de.:! g;'11 11 H1t ly,r , r !Hie, . og
med våren så forsvinner de fleste av bilene som står på 111usc.: 11111c1 V, 1, n 11:,·1 tlcilor
allerede nå tips om biler som kan stå utstilt i sommerhalv;"irel 111e ll11111 Hl .,p, ti og
I .oktober. Så gi beskjed eller fyll ut skjemaet som du fi 1111c.: 1 i hl.ide t. ' ' '" :it vi kan få en
presentabel utstilling også i sommerhalvåret. De fl este ønsket 10 :\ h, 11 k "p ·, lene " sine
om sommeren, så vi har større problemer med å fi nne kj 111 c.:t11ye1 1,1 dr 1111t· 111s1illingen enn
til vinterutstillingen.

INSTRUKS FOR MUSEUMSVAKTER
Nedenfor har vi listet opp noen punkter som er viktige for at søndagsvaktordningen ved
~ilmuseumet skal fungere godt:
-Det er satt opp 3 personer fra klubbens medlemsliste hver søndag. Ta kontakt med
hverandre på forhånd for å være sikker på at begge kommer eller at det er skaffet
stedfortreder.
-Den enkelte på vaktlisten ordner selv med bytting av vaktdag, eventuelt stedfortreder.
Det er veldig viktig at alle følger opp dette slik at vi ikke risikerer å stå uten vakter og
med stengt dør en søndag.
-Nøkkelen til bilmuseumet og kassen hentes på Esso-stasjonen ved avkjørsel til museumet.
Bensinstasjonen åpner kl.10.00 og stenger kl.17.00 , så det er god tid før åpningen til å
komme seg inn i museumet til åpningen av dette kl.12.00. Det anbefales å møte ca 30
min før åpning for å ordne seg. Museumet stenges kl.17.00, og nøkkelen leveres senest
kl.17.15 . Nøkkelen fås utlevert ved å vise legitimasjon og kvittere i nøkkelprotokollen.
-Skilt med teksten "Åpent" henges opp under museumsskiltet ved veien i åpningstiden.
Dersom skiltet ikke står i musemnet, så fås det ved henvendelse til bensinstasjonen.
-Billettprisen er kr 20,- pr person for alle fra og med 12 år. Dette gjelder også
klubbmedlemmer og styremedlemmer i GV og RBM. Barn under 12 år går gratis.

Styret har lagt frem regnskap og årsmelding for Roga land lltl1111 tsc11111 , ti ·11 c.: nummeret av
Spilehjulet, og som dere ser av disse så har driften gått ovc.: 1 all Jo , v ·111,1111g . Regnskap og
årsmelding vil også bli lagt frem for godkjenning på års /n1edle111" 11"1e , ja11uar/ februar.
Vi kan ikke regne med et like godt år i 1995, fordi vi ikke ha, "nyhetrn , i111 eresse"
lenger. Vi vil likevel forsøke både gjennom utskifting av u1 still i11grn .l 1•:i 11gcr årlig , og
gjennom annonsering, markedsføring ellers og kontakt med 1ncd1a ;\ l1tild · lo lk s interesse
oppe for å besøke museumet. Vi håper at alle vil hjelpe til å 111a1kcd, li11 c hilmuseumet
både på jobben og til venner og bekjente. Plakater og brosjy re, ka n de1L· lo1sy11e dere
med i museumet!

-En av vaktene tar seg av billettsalg og kassen. Billettene og kassen ligger i skuffen i
disken. Noter nummeret på første billetten på et nytt oppgjørsskjema som ligger bak i
permen. Pass på å selge ut billettene i stigende nummerrekkefølge. Oppgjørsskjemaet
fylles ut ved stenging . I kassen skal det alltid være 1 000,- kroner i "småpenger" (5,- 10,20,- og 50,- kroninger). Det overskytende beløpet tas med og settes inn på konto til
RBM . I skuffen ligger det ferdig utfylte bankgiroer. Trekk fra eventuelt gireringsbeløp.

Til slutt vil vi i styret i Rogaland Bilmuseum få lov til å benytte ogsit dc.:1111c.: a11l c.: d11ingen
til å takke alle dere medlemmer som har vært med på å gjøre det mulig å d1i ve museumet
i 1994. Det gjelder både dere som har vært vakter eller gjort annen dug nadsinnsats. og
dere som har latt oss få "låne" kjøretøyene deres. Takk til dere alle sammc.:n . og s;\ h:"1pcr
vi at vi kan regne med dere også i 1995!

-Den andre vakten koker kaffe og lager vafler. Vaffelrøre i "poseform" med tilhørende
ingredisenser finner man oppe på kjøkkenet. Pris pr kaffekopp er kr 5,- og pris pr
vaffelstek er også kr 5,- . Vaffeljern, kaffetrakter, termoskanner, engangsbeger, kaffi ,
syltetøy osv finnes på kjøkkenet i 2. etasje. Gi beskjed dersom noe "går tomt"! Denne
vakten styrer også videospilleren og holder et øye med de besøkende oppe i "kafeteriaen".

~~V~

-Den tredje vakten holder oppsyn med de besøkende i selve musemnet og forsøker å
orientere/guide disse. Husk at det er store verdier som står utstilt.

Ola Undheim
-sekretær-

-Alle lysbryterne for belysning i museumslokalet og oppe er merket med "LYS ". Husk å
skru av alle lysene når museumet stenger. Varmeviften og bryteren for denne er plasser
over disken. I perioden 1. november - 1. april skal vanneviften stå på 2000 Watt når
museumet s_tenger. Ved frost/minusgrader, settes den på 4000 Watt ved stenging .
Kontroller at vannet er påsatt. Dersom ikke, si ifra på bensinstasjonen slik at de kan åpne
dette (gje lder i den kalde årstiden).
03.01 .95/0lJ
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VAKTLISTE FOR ROGALAND BILMUSEUM 1995
22.januar:

29.januar:

5. februar

12.februar

19.februar

26.februar

5.mars

-Tron Obrestad, Nærbø
-Ståle Oftedal, Gausel
-Tor Ognedal, Stavanger

94614591
51 57 67 85
51 53 00 94

16 april

Stengt ( 1 . påskedag)

23. april

-Eivind Olsen Braut, Sandnes
-Audun Ove Olsen, Sandnes
-Tor-Bjarne Olsson, Stavanger

-Sissel Sørbø, Stavanger
-Ove Sørensen, Sandnes
-Kåre Tengs Pedersen, Sandnes

51 58 77 30
51 66 66 86
51 66 59 56

51 67 73 53
51 56 34 25

30 april

-Frode Oltedal, Oltedal
-Rune Omarstrand, Randaberg
-Olav Pettersen, Sandnes

-Toralf Taraldsen, Sandnes
-Ted Johnny Taraldsen, Sandnes
-Johannes Testad, Sola

51 66 47 39
51 66 33 24
51 65 10 04

51 41 70 61
51675510

7.mai

-Kjell Ree, Stavanger
-Rune Refvik, Stavanger
-Ole Rosland, Forus

51 58 81 11
51 56 05 35
51 57 07 33

-Roger Thompson, Stavanger
-Lars Thuestad, Hafrsfjord
-Geir Tobiassen, Hafrsfjord

51 80 86 94
51 59 52 89
51 55 98 27

14.mai

-Rolf Rørvik, Hundvåg
-Ragnar Sandve,Brusand
-Jan Seldal,Sandnes

51 86 20 87
51 43 92 94
51 67 00 39

-Finn Torp, Sandnes
-Erling Tønnessen, Sandnes
-Ingve Ueland, Bryne

51 67 81 07
51662918
51 48 33 56

21.mai

-Olaf Selle, Bryne
-Endre Selvåg, Hafrsfjord
-Kåre Sem, Tananger

51 48 24 9 1
51 59 23 85
51699534

-Ola Undheim, Hellvik
-Jarle Undheim, Undheim
-Sigmund Varhaug, Varhaug

51 49 66 63
51 48 44 41
51 43 07 27

27.mai

-Bjørn Erik Vesterås, Bryne
-Gunnleif Vik, Judaberg
-Torleif Vinje, Hauge i Dalane

51 48 81 85

-Gabriel Serigstad, Bryne
51 48 55 55
-Sigve M Simonsen, Stavanger
51 52 43 77
-Ole Christian Simonsen, Sandnes 516248 92

4.juni

Stengt ( l . pinsedag)

51 47 73 81

12.mars

-Bjørn S Simonsen, Sandnes
-Leif M Skare, Hafrsfjord
-Leif Andre Skare, Hafrsfjord

51 62 03 57
51 55 54 55
51 55 54 55

I I .juni

-Bernt Inge Vold , Høle
-Ove Helge Vold, Vigrestad
-Chris Walker, HafrstJord

19.mars

-Sigvald Sjursen, Sandnes
-Kåre Slettebø, Bjerkreim
-Henrik Slettebø, Vikeså

51 67 23 81
51 45 13 45
51 45 21 89

18.juni

-Kåre Wathne,Stavanger
51 53 32 58
-Svein Mikal Ødemotland, Nærbø 51 43 39 66
51532916
-Torstein AArdal , Stavanger

26.mars

-Anna G Smith, Hafrsfjord
-John W Stangeland, Sandnes
-Njål Steinnes, Nærbø

51 59 08 04
51 66 29 93
51 43 45 15

25 .juni

-Tor Alvsaker, Nærbø
-Andreas Auestad, Sandnes
-Helge Aukland, Sandnes

51 43 43 66
51 67 41 45
51 68 01 20

2.april

-John Stensland, Bryne
-Ola Stokkeland, Ålgård
-Ivar Sunde, Stavanger

51 42 89 05
51 61 87 83
51 52 09 45

2.juli

-Oddbjørn Austad, Nærbø
-Lars Barlaup, Ålgård
-Dagfinn Berg, Stavanger

51 43 49 65
51 61 80 26
51 41 04 97

9.april

-Sjur A Svihus, Stavanger
-Thomas Svihus, Sandnes
-Sven Søndervik, Hafrsfjord

51 53 13 68
51 67 75 40
51 65 53 95

9 .juli

-Tor-Jan Bjuland, Ualand
-Peter Blum, Stavanger
-Alf Åge Bråtane. Forus

51 40 07 08
51 53 03 38
515710 10

51 67 05 22
51437456
51 55 84 63

B

16.juli

23.juli

30.juli

6.august

13.august

20.august

27.august

3. september

-Thor Martin Bøe, Stavanger
-Bjørn Bøtner, Sandnes
-Erik Carlsen, Sandnes

51 52 72 27
51 66 27 28
51 62 33 14

-Jan Cristensen,Judaberg
-John W A Coker, Røyneberg
-Erie Craggs, Hinna

51 65 57 32
51 88 14 64

-Magnus Dahle, Sandnes
-Per Damseth, Stavanger
-Vegard Dommcrsncs, Sola

I .oktober

-Holger Haagensen, Tananger
-Lars Jan Haaland, Varhaug
-Staale Haaland, Kvernaland

51 69 96 88
51 43 09 79
51 48 78 13

8.oktober

-Per Inge Hamre, Tananger
-Tonning Hansen, Varhaug
-Tore llauge,Kleppe

51 69 79 87
51 43 01 25
51 42 04 48

51 62 59 71
51 58 22 15
51 65 15 63

IS .oktober

-Paul Haugc,Kleppe
-Arne Hauge.Sandnes
-Jarle Haugen,K vernaland

51 41 08 38
51 62 05 96
51 42 32 86

-Gcrry Edland, Kvernaland
-John Egeland.Nærbø
-Per Eiene, Stavanger

51424947
51 43 49 68
51 58 79 91

22.oktober

-John O llaugvaldstad , Sandnes
-Helge E Heimdal, Randaberg
-Livar Hellland, Undheim

51 67 01 34
51 41 93 33
51 48 45 28

-Ole Endresen, Stavanger
-Leif Magne Enåsen,Nærbø
-Brynjulf Erga, Nærbø

51581271
51434124
51 43 31 59

29. oktober

-Thor Hetland, Sandnes
-Lars Erik Hjertaas, Sandnes
-Jostein Holgersen, Hinna

51 67 35 09
51 67 50 85
51 53 12 12

-Per Erga, Nærbø
-Charles W Field, Randaberg
-Jorunn/Sigmund Finnesand, Stv

51 43 31 59
51 41 91 51
51 54 25 27

5.november

-John Glenn Hunseid Randaberg
-Tolleiv Hølland, Hundvåg
-Tor Bjarne Holland, Ålgård

51 41 73 48
51 54 93 07
51 61 87 32

-Tor Inge Fjem1estad, Stavanger
-Ola Steinar Flesjå, Judaberg
-Norvald Fløisvik, Hafrsfjord

51 71 26 53
51 55 95 08

12.novcmber -Ivar Høycm, Saadnes
-Dag Håland, Sandnes
-Jens P lanke, Sola

-Olav Friestad, Vikeså
-Arve Frøland,Stavanger
-Sigurd Frøland.Stavanger

51 45 2 1 14
51533708
51 53 37 08

to.september -Magne Frøyland, Hommersåk
-Kristian Fuglestad, Sirevåg
-Odd Fuglestad, Stavanger

51 68 94 04
51 43 91 75
51 58 61 79

17. september -Kjetil Fuhr,Klepp
-Roald Gabrielsen,Sandnes
-Andrew Gibson, Stavanger

51 42 45 34
51 62 24 61

24.september -Geir Gilje,Dirdal
-Per Gilje, Stavanger
-Odd Gjesteland,Sandnes

51 61 64 53
51 58 58 60
51 66 46 48

30.september -Kurt Egil Gramstad,Sandnes
-Einar Grannes, Sola
-Torfinn Gåsland, Vigrestad

51 66 54 53
51 65 15 03
51 43 71 34

51 65 04 94
51 62 73 84
51 65 04 94

19.november -Basso Iwolit, Stavanger
51 56 61 61
-Jan Viktor Jakobsen, Tjelta
51 65 44 53
-Louie Eimer Jayesinga, Judaberg 5 1 712621
26. november-Michael J Jenninsen, Tananger
-Hans Eilert Jensen, Vigrestad
-Odd Berg,Randaberg

51 69 88 39
51 43 74 97
51 41 70 50

3.desember

51675914
51 66 43 81
51 45 23 44

-Frode Berg Johansen,Sandnes
-Jan Magne Jonassen, Sandnes
-!an Jupp, Vikeså

JO.desember -Kjell Kallekodt, Kleppe
-Col in J Kennedy, Sola
-Eivind Kind ,Stavanger

51 42 20 66
51 65 14 67
51 53 92 01

17 .desember -Simon Klepp, Tjelta
-Tore Kydland, Vikeså
-Tore Larsen, Stavanger

51 65 43 16
51 45 23 12

JO

REGNSKAPSOVERSIKT FOR
ROGALAND BILMUSEUM

KJØRETØY TIL DISPOSISJON FOR ROGALAND BILMUSEUM
Jeg har følgende kjøretøy som kan stilles ut i Rogala nd
Bilmuseum for en periode :

Foreløpig regnskapsoversikt for 1994 - første driftsår
Merke:

Resultatregnskap
Modell:

Inntekter
Oppstartingstilskudd fra firmaer
Oppstartingstilskudd fra fylke og kommune
Billettinntekter
Salg av mat o.a.
Leieinntekter fra Gammelbilens Venner
Renteinntekter
Sum inntekter

63 500
11 000

70
6
2
2

820
243
000
100

Type (åpen/lukket, 2/4 -dørs osv):

Årsmodell:

155 663
svært god

Kostnader
Husleie
Strøm
Vedlikehold, innredning etc.
Annonser

25 000
4 837
22 582
7 951

mindre god

Totals ta nd:
Lakk:

60 3 70

Overskudd

Interiør:
Karosseri:

Innestående i Time Sparebank
Kontanter

94 257
____!__Q]_§_

Andre utfvllende opplysninger.

95 293
Bryne, 22.12.94
Når kan bilen utstilles på Rogaland Bil museum:

L)

Olaf Selle
kasserer

Vin t erhalvåret

O

Sommerhalvåret

j

J Hele året

Eier (na vn & adr.):
Tlf:

l·----"!11

D

Jeg st iller opp som museumsvakt'.
Jeg k a n delta på dugnad'.
(De r so m d u e r handtverker, ve nnl igst noter yrke t) ,

Skjemaet kan leveres/sendes til :
-Jørgen Lauritzen, Langgt. 37, 4362 VIGRESTAD
-Ola Undheim, Kloppabekkvn.12 , 4365 HELLVIK
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dette står på ? " Vil du gå å kjøpe et kilo
poteter... " spør du. Ikke noe svar, bare en
intens konsentrasjon. Alt du spør om er å få
noen poteter til middagen, og så sier han
kanskje noe som : "Mmmmm, tja", lang
pause, "hæ?". Du kan bare glemme alt som
gjelder konversering fremover, hvis du ikke
da selv er en veteranbilentusiast.
Har du w1ger, så kan du også glemme
alt medhold fra dem. De tar nemlig hans
side, da de bare husker alt det som er gøy.
Du vil etterhvert bli helt alene om å
gjøre innkjøp, lage middag, vaske huset. Å
rydde huset blir en umulighet da det ligger
tonnevis av bilblader, bildeler, fakturabilag,
skrner, muttere, skruejern, klubb-blader,
lyspærer, modeller, bronseplaketter, og mye,
mye mer, på badet, i stua, på soverommet, i
gangen, og sist men ikke minst, på
kjøkkenet. Du kommer til å skjemmes når
familien kommer uvent~å besøk !
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Kjære medsøster ! Har du en mann
som tenker på å bli veteranbilentusiast ?
Forteller han deg om glamour, romantiske
kjøreturer ut i kveldsola, folk som snur seg
etter den fine og skinnende gammelbilen, alle
premiene den vil få på løp, champagne, ære
og berømmelse ...
Kanskje du vil få en ørliten del av
nettopp dette, men problemet er at han bare
forteller deg om det du vil høre.
Tenk deg om ! Når han skal ut å
kjøpe et vrak som skal restaureres. Hver en
del som må erstattes koster penger, hver en
del som skal fikses tar tid som du kan trekke
tilsvarende fra huslige gjøremål. Hvordan
tror du han vil prioritere tingene fremover ?
Deg eller bilen ? Tror du at delene som skal
fikses be1,,renses til garasjen ? Det er f.eks.
mye vannere på kjøkkenet på vinterstid. På
løp, når det er konkurranser - hvem vil få
skylden når oppgavene ikke blir riktig løst og
ingen premie havner på hyllen ? 20 poeng
forsvinner når han ikke treffer planken med
høyre hjul, og 2 poeng når du ikke vet hvem
som vant Norgesmesterskapet i skiskyting i
1957. Prøv å fortelle ham det når adrenalinet
hans koker på sitt verste ! Og når han har et
bilproblem som skal løses, han grnbler i vei,
dag etter dag, uke etter uke. Hvordan tror du
det vil bli å kommunisere med ham mens
Spilehjulet - Januar 1995

l
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Så nå har du blitt varslet, kjære
medsøster. Går du i fella kan du glemme alt
det som var, lære deg å bli veldig
selvstendig, lære deg å bli en god kartleser, å
bli et levende leksikon, gjøre innkjøp av
potetene selv, og hold for all del alle
slektninger ute fra kjøkkenet, ellers så ser du
dem aldri mer !
Lykke til!
NB. Artikkelen er levert til
bladet av min mann, så ha
alt smuss unnskyldt !
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3rd lnternationalcs MG Treffcn
Berlin

Det hele startet i desember l 993, da
jeg mottok Octagon Car Club Bulletin . To
setninger refererte til treffet i Berlin, en
ad resse og et telefonnummer. Berlin, ten kte
jeg, det ville vært interessant. Jeg nevnte for
min kone en tur til Tyskland i MG 'en, ventet
på en reaksjon, og det at hun trakk på
skuldrene fortalte meg at hun trodde at dette
var en av mine sprø ideer, så ,ieg forsvant inn
i garasjen f'or [1 f'remsette spørsmålet til
Pandora, Tl' I 250 ( 1954 ).
1: tter ?1 ha kjopt bilen i 1987, hadde en
del s111f1_johher bl itt gjort for ii holde henne i
dri n og se respektabel ut. MEN, jeg visste
at elet i det minste var nødvendig med ny
clutch, hvis ikke til Berlin, iallefall til
sommersesongen i 1994 som nærmet seg.
Det var altså ut med verkstedsmanualen og
"down to business".
Brit begynte etterhvert å legge merke
til at kjelleren ikke bare begynte å bli fu ll av
bildeler, men at jeg forsvant inn i garasjen
oftere, og at stadig lengre tid ble ofret til
dette tilholdsstedet, og at postmannen nå
plutselig hadde startet med å levere små
papirbiter med beskjed om ankomne MG
bildeler, opphavssted i UK, som måtte
hentes i det lill e lokal e postkontoret.
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Arbeidet fortsatte i januar og innen
midten av mars så Pandy elendig ut. Bokser
med del er var stasjonert i og rundt garasjen,
kjelleren, i skap og under trapper. Mine
aktiviteter som gjaldt jernbanemodeller
kunne bare glemmes, og denne layouten ble
i seg selv hylleplass for "prosj ektet". Med
panser, skjermer, dashbord, seter og
gi rboksdeksel tatt ut av bi len, var fjerning av
motor og girboks neste jobb, og hjelp i form
av Roger ble kalt inn. Denne oppgaven gikk
relati vt lett, siden Roger hadde vært
igj ennom dette opplegget tidligere ! (og mer
enn en gang). Omtrent på samme tiden
hadde majoriteten av delene til karosseriet
som var lagret i husets mange hjørner vært
inspi sert for enten rengjøring lør montering
eller .... det var her at beslutningen om å
utføre en ny lakkering på bil en ble gjort! .....
Brit ble konsultert !
Med å ha gode venner med samme
interesse, finner man alltid en med
kjennskap til noen som kan gjøre en meget
god jobb. I mitt tilfelle, anbefalte Ian Toeo,
et lite firma i Egersund. I slutten av mars
startet vi med diskusjon. Jeg kunne stolt
vise et fotografi og to av Pandy før
demontering, en kopi av det "eksploderte"
overstell et fra Moss katalogen og ga mine
instruksj oner om at dette måtte stemme med
sølvl akken, så nøyaktig som mulig. Toco
kunne ta imot panel ene og "tub" tidlig i
april.

Men, jeg mente, at sølvlakk med en
ny svart kalesje og sideskjermer ikke så helt
i orden ut.
Den originale grønne fra
fabrikken med rødt interiør var heller ikke så
fristende, så jeg bladde gjennom "The
Original T Series" og elfenben ble bestemt.
Brit ble rådført med igjen og en dag eller to
senere kjørte vi til Egersund for å velge
kulør fra fargekartene.
Arbeidet med panel og "tub" var nå i
full sving, det var ikke behov for å bytte ut
treverket, men noen få områder måtte kuttes
vekk for å bli påsveist nytt stål. I juni var alt
ferdig, alle karosseridelene ble hentet
samtidig på et besøk til Toco, og Jan og jeg
hentet "tub" og chassis ved en annen
anledning.

···~
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"Demontering i omvendt orden", hvor
mange ganger leser vi ikke det i verkstedsmanualene ? Fullt så lett som det høres er
det ikke. Roger møtte opp på en av hans
mange besøk og hjelpte til. Vi går nå imot
midten av juli og med 7 uker igjen følte jeg
meg optimistisk nok til å bestille Pandy på
ferje mellom Kristiansand og Hirtshals og
sendte inn vår søknad om å delta,
startkontigent, arrangerte forsikring, planla
ruten. Besøkene til garasjen ble mer og mer
alvorlige, til langt utpå natten, hele helgene,
det gikk sakte fremover, 24°C utenfor i sola,
kona soler seg med en kald drink og to en

j
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armlengde ifra, og jeg står her i garasjen.
"Mad dogs and Englishmen!".
August. .. Vi har endelig klart det !
Fredag/Lørdag start, sjekket olje/vann, så
etter lekkasjer osv, søndag 2 l. - en rask tur
rundt Hafrsfjord, mandag 22. endelig
klargjøring, tirsdag 23. pakking, onsdag 24.
02.00 turen er startet.
Kjører ti I
Kristiansand,
fe1je
08.30,
ankommer
Hirtshals 13.00. Første bil ut båten og i
Danmark til slutt!
MG'er er laget for at man skal hygge
seg og tanken på å bruke hovedveiene fristet
ikke. Vi holdt oss til sideveiene og hadde
planlagt å beg rense oss til omtrent 300 km
pr. dag med hyppige pauser, til en kopp
kaffe, la motoren kjøle seg, osv. MG'er er
også laget til å nyte med kalesjen nede, den
type kjøring som lar vinden ruske i håret.
Vel, ikke i Danmark, det striregnet! Innen
begynnelsen på neste kveld va r vi trøtte,
kalde, våte og klare til gjestfri heten i en kro.
Vi overnattet i Aabenraa, tok inn masse god
mat og sovnet som to steiner!
Neste morgen våknet vi til at solen
skinte gjennom gardinene. Jeg flyttet bilen
fra skyggen og lot den stå i solskinnet mens
vi satt og spiste frokost, og kalesjen dampet
og tørket. Etter frokost lot vi kalesjen være
nede, sideskjermene oppe, bredde godt over
overnattingsutstyr og pakket lunsj, kjørte
sørover og krysset grensen til Tyskland ved
Krusa.
l leie dagen kjorte vi, og stoppet av og
til for kaffekos og benstrekking. Merkelig
hvordan kjøreposisjonen i en MG sakte men
sikkert blir trangere, jo mer man kjører, til
og med med kalesjen nede. Vi ankom i
Luneburg sent på ettermiddagen og sjekket
inn på vårt favoritt hotell , The Bremerhof,
hvor vi hadde vært på tidligere besøk til
byen.
Etter innsjekkingen pakket vi ut,
dusjet, gikk ut en tur rundt i byen for å se i
vinduene og finne en god restaurant. Om
kvelden måtte jeg jo sjekke at alt var bra
med Pandy før køyetid, og sovnet igjen som
en stein om natten.
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Etter frokost neste morgen, med turen
til Berlin foran oss og ivrige med å starte
tidlig, pakket vi og rigget oss til i bilen. Hun
, ille ikke starte, del sveiv rundt, men ingen
sta11. Ut med verktøyet, opp med panseret,
av med fordelerlokket. Plutselig sto e n hel
gjeng med tyske og danske forretnings menn
sammen med en engelskmann som også var
på ferie rundt fronten på bilen, så alt lys som
jeg var så takknemlig for tidligere ble
blokket ut mens jeg forsøkte å skifte stiftene.
Det er morsomt hvor mange folk som hadde
ønsket de hadde en gammel bil som en MG,
som en hobby, men når det kommer til
mekanikken er det helt bl åst ! Vi brukte
trolig 40 minutter for å fikse problemet, 5 på
å gjøre jobben og 35 til å svare på spørsmål
vedrørende bilen, hvor vi sku ll e dra, hvor vi
kom fra, - dere forstår tonen. Arbeidet ble
endelig i'crdig, startet opp og milt publikum
begynte å fj e rne seg . Med bilen på tomgang
la jeg bort ve rktøyet og satte meg ti Ibake i
bi len l<lr ii fortsette luren viir. l kke nok
omdreininger, motoren stanser, drar i
starteren, ingenting. Startmotoren er gått i
stå. Vi skuer bilen ut i dagslyset og starter
igjen, inspeksjonspanelet av, startermotor
av, sjekker bendix, setter i sammen igjen .
Bingo ! " Same procedure as last time",
tilbake med verktøy, endelig avgårde og fikk
entusiastiske vink med farvel av gjengen
som hang rundt oss tidligere som nå hadde
spi st frokost.

Så videre i 28°C , kalesjen nede, dette
er tingen . Alt gikk bra, Danneberg, Luchow,
inn i tidligere Øst-Tys kland ved Lubbow,
videre til Salzwedel, Seehausen .... en snarvei
til Havelberg var planlagt. Veien var som en
berg og dalbane! Pandy gynget som en
robåt i en sterk storm, så ved å senke farten
ned til omtrent 20 km/t fø ltes det mye bedre.
Det gikk ikke fort frem, men vi var jo på
ferie og, vel, har hele dagen . Vi kom til
Elbe. Der lå en ferje som virket som en
pendel som svingte fra s ide til s ide og hang i
en kabel som strekte seg 2 km lenger opp i
elva. Spennende greier !
.Jeg spurte om vei en var like dårlig på
andre s iden . Åh ja, smilte fe1jemannen, han
kunne foreslå at jeg tok nordo ver fra
I [avelberg, kjørte hoved vei en til Kyritz og
fulgte sk iltene til Berlin . Det gjorde vi, og
kom frem til Berlin akkurat da fredagsrusjet var på verst om ette rmiddagen.
Heldigv is fant vi vei en ti l Spandau og
Shutzenhof hvor vi ta kkneml ige steg ut av
bilen, fortok innsjekking, mottok rall y ski lt
og program og møtte en del av de andre som
skulle delta . Etter en kort kjøretur til kunne
vi skri ve oss inn i I lote l C hri stophorus-l-laus
og forb erede oss på arrangementene neste
dag.
Treffet var g limrende, vi gledet oss
over hvert minutt, politieskorte gjennom
sentrum av Berlin, lunsjmiddagen var en
fest, maten en delikatesse. Den fl ytende
fød e n
var
meget
ve lko mmen
og
gj este frih eten
til
de
besøkende
var
fre mragende.
Kve Iden var ru ! I av overraskelser l<.ir
oss, I. pris for løpet med 43.5 poeng og 3 .
pris lix l'andy i 193 6-1955 concours
kategori ! Det var en fan tasti s k dag med
mange uforglemmelige m inner å ta med oss
hjem.
Fra Berlin reiste vi sørvest til Harzdistriktet til en liten landsby som het Sorge.
Vi hadde blitt anbefalt e t hotell av en
østerriksk gjest i Christopho urus-haus og
reserverte et rom for 3 netter.
Denne
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regionen av T ysk land er l'anlastisk, tette
skogsområder, veier ideelt for MG-kjøring,
og sammen med et nett av jernbanestrekninger lagt på trange sporvidder som
det kjørte damplokomotiv p[1 , så var del så
absolutt vidunderlig!
Vi besøkte Wernigerode, benyttet hele
dagen å drive rundt byen, handle uten å
tenke for mye på hvor mye det skulle koste.
Mot slutten av dagen , og heldig for oss, før
postkontoret stengte, bestemte vi oss for å
sende ele storste og tyn gste sakene v[ire hjem
med post.
I !jernover bar del. Vi kjørte tilbake til
Luneberg, og gikk nesten tomme for bensin i
midten av el stort landbruksområde, ikke for
mange hensin slas_joner ?1 se langs ruten, og
var 2 netter i llremerhor, hvor også byen her
ble utforsket til egen hygge . rortsatte så
videre ti I Danmark, en natt utenfor Horsens
og så videre oppover og tilbake til Hirtshals,
igjen med pøsend e regn og kalesjen oppe.
Heldigvis gikk turen hjem uten
problemer og vi kom hjem etter en rundtur
på 2987 miles, friske og raske.
!\It jeg kan si er at jeg ser frem til
1996, og 4th lnternationales MG Treffen i
Berlin vil hell klart bli støttet av oss, vi
kommer til i\ være der, kanskje i en MGB
(mer plass til bagasjen!). Ser frem til i'1 møte
dere!
"arbeid sgjengen" i Toco for utmerket arbeid,
hvor
opp111erkso111het
ti I detaljer er
fullkommenhet,
men
den
lettsindige
humoren kunne kanskje vært mindre
smertelig (De refererte til T-serien som en
"trekasse" ).
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PS . En spesiell takk til Roger, jeg kunne
ikke ha klart det uten hans hjelp, til lan og til
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INNBYDELSER, PROGRAMBLAD, TERMINLISTER,
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1971 Rekord Coupe. En
eier, lite kjørt. Meget velholdt samleobjekt. Vurderes solgt. Tlf. 94 46 00 72
Lillestrøm
Kadett 1967 1100. Rustfri.
Nyoppusset. 71.000 km
garantert. Selges høystbyTlf. 66 90 49 08
dende.
Peugeot 404 67-mod. I
daglig drift. Tlf. 63 87 76 78
fid-mod. Kadett LF Fast
Back. Lakkert utv. og innv.
for 2 år siden. Rød. Meget
pen bil. 57.000 km. Selges
kr. 25.000,T/f. jobb 62 96 10 44
Tlf. privat 62 81 16 28

Opel Manta A 71-mod. 1,6S
m/1,9S motor. Rest.obj./
delebil. Mye nytt i driwerket,
f.eks. nye bremser, lager,
dempere (4 ), fjærer (2),
sommerdekk 185x60x13 ml
lettmetallfelger.
Rustsveiset. Selges kr.
6.000, Steinar Haugen
Vestfold
Tlf. 33 04 82 74
alle dager fra kl. 17-22
3 stk. Opel Blitz 1951. En
er demontert, sandblåst og
grunnet. Ca. kr. 2.500,- pr.
stk. Rekord Olympla 1956.
Bra teknisk, går bra, lite rust,
delvis
demontert.
Lisensbygget i Frankrike.
Ca. kr. 5.000,- Rekord A

Caravan 1963. Rest.obj .
Billig. Rekotd A 1700 65mod. 2-dørs, bra stand, en
kanal må skiftes, to nye følger med. Nye bremser, motordemontert. Ca. kr. 5.000,Rekord C 1900 71-r.-.od.
Rustsveising nesten ferdig,
ikke registrert. Ca. kr. 5.000, Fabrikkny 6-syl. 2,6 I motor (Kapitån/Blitz). Ca. kr.
3.500,-0lympla Vare 53
(52) -mod. Delebil/rest.obj.
gis bort. Masse brukte delertll Rekord A selges, helst
samlet. Kr. 1.500,- Stor
båndsag kr. 2.500,- Noen
av bilene mangler papirer,
henvisning gis.
Ål i Hallingdal
Mobiltlf. 94 34 39 84
Tlf. 32 08 20 13
1967 Rekord C i original
stand. Ca. 90.000 km. Ubet.
vinterkjørt. Strøken bil, rustfri. Selges høystbydende
over kr. 20.000,Tlf. dag 22 72 01 30
Kveld 63 88 16 78
Opel Commodore GS
Coupe 68-mod. Rest.obj.
90% rustfri, ellers komplett.
Selges kr. 10.000,- Kun seriøse henv. Det følger med
en del nye deler.
Tlf. 69 18 69 91
Olympla Van 1500 60-mod.
Montering og lakkering gjenstår.
Magne Madshaven
Tlf. 37 04 51 20
Tlf. 94 58 83 28

2 stk. 1952 Opel Kaptein
type 51 selges eller bytes
bort i gammelMC. Den ene
er delvis restaurert, dvs. det
gjenstår lakkering og montering innv. Den andre er et
rest.obj., men ikke opprustet
og komplett. Tlf. 32 73 67
35, kveld

1955 Commer750 kg pickup, komplett og greit
rest.obj. selges eller byttes i
Opel. 1935 Slx Cabrlolet,
kjørbar, men lurvete. Vurderes solgt eller byttet mot
kjøreklar 20-30-50-talls
Opel.
Øyvind Østerklev
Tlf. 62 83 61 05

KJØPES ·.. ,.
.. ;

'

. ';

'!

•

TIi Opel Diplomat B 19691977 ønskes kjøpt:
Forskjerm hiv.
Leif Nordbye
Furuv. 11, 1911 Flateby
Tlf. 64 92 84 19
Mobiltlf. 94 23 01 90
Mangler hjulbuelister
foran til min restaurerte Opel
Kadett Coupe 69-mod. Dersom noen har sånne til
salgs , ring :
Til 8 - 16. 22 JG 83 42
Tlf. 17-22.· 32 82 13 66
TIi Commodore B Coupe:

Blått gulvteppe og store
håndtak
innvendig.
Brynjulv Skåtun
Tlf. 56 58 24 68

KJ0PES: Norsk Motorblad, Motorliv før 1955, Norsk Drosjeeierblad
og NRF/Rutebiltidende, NAF veibok 1933 og annen norsk billitteratur
også av interesse. Henv Asbjørn Rolseth, boks 64 2044 Frogner tlf 63
83 12 04
SEL<a:s: MGA 1959 modell selges,
kjørbar og regis1rert. Henv Roar
Torgersen. tlf 612 54 357

fra HMK
SELGES: 11129 S1udcbaker weasel ,
seriøst totalrestayrert, gode band,
komplctl med originalt kapell . Henv
Christer Sjølin . Fasanvegen 29 S 131
44 Nacka, Sverige tlf 096 46 8 71 63
822
SELGES: Dodge wc 63 6 x 6 12
volts anlegg, ny vinsj-wire, nye dekk,
med mitr.stativ uten vugge, kr. 25
000. Henv Torbjørn tlf 51 62 62 38
SELGES: Dodge wc 1943 modell i
bra stand vurderes solgt for kr. 18
000 Henv Jon Sverre tlf 31 28 86 98
Fra Trøndelag VK:
SELGES: Store mengder nye deler
I928 - 1972 selges. Også ganske mye

TIL SALGS
CHEVROLET Styleline de
luxe, 1951 modell. God stand,
original innvendig. Nylakkert.
Registrert I - 3800 med underskilt Drosje.
Gammelt taxameter medfølger.
HENV: Kjell Johnsen
TLF. 372 70590 dagtid
TLF. 372 75440 kveld

for traktorer og lastebiler. Spør først
der utvalget er størst. Kontakt Øivind
Ofstad, boks 2163 700 I Trondheim tlf
73 52 09 99
SELGES: Til Goliath 1100 1 slk
motorpakning og l stk hovedlysglass.
All for 200 kroner. Henv Ingvald
Rønning, Jonsvannsvcien 53, 70 l7
Trondheim tlf 73 93 86 30 etter kl.16.00
SELGES: 1958 Chevrolet buss,
påbegynt restaurering, noe rust i
skjermene, men ellers komplett. For
ytlerligere informasjon ta kontakt med
Knut Nebb tlf 72 52 85 61
SELGES: Chevrolet 1929 med plall
(gårdsbil) God stand, original, selges
rimelig. Henv Kjell Tiller, 0. Wistingsveg 47, 7020 Trondheim tlf 73
52 26 96

ØNSKES KJØPT
A-FORD motor i god
stand, helst overhalt.
Jeg har til 1930 - 31
modell 2 par flotte hovedlykter,
felger, panser, gearkasse og
bakaksel som eventuelt kan
benyttes som delbetaling.
HENV: Kristen Grenlee
Vesøya
4870 FEVIK
TLF. 370 87380 på dagtid
eller TLF. 370 47133 etter
klokken 17.00

1Jrteranbogiif.orere~
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SELGES: Renault Floride cabriolet (med hard top) 1959 modell.
Registrert og med ny kalesje selges.
1957 modell Oldsmobile to dørs hard top, åtter, registrert og
kjørbar, selges. Henv for begge bilene til telefon 612 58 431

S,<;:11 du kjøpe eller selge veteran•
u,ler/rnotorsykler. deler, gamle
traktorer eller andre rariteter med
rnotor, bil- og motorsykkellitteratur

1

KJØPES: Radiatorkappe fra 20 eller 30-tallet, uansett merke, ønskes kjøpt tlf 612
27 408 eller klokka 16.00
Arne Solvang Gjernes, Søndeled, ønsker stor sykkel, gjerne prosjekt.
Sykkelen må være engelsk, og helst to-sylindret Triumph. Han kan
treffes på telefon 37 15 45 36.

1958 Fiat 500 Nuova T1po 11 O 2
syl. 15 hk. 479 ccrn . "70 kg.
~Fattigmanns-cabriolcl", en av
de få i landet. Pen nrl masse Jtt.
teratur Selges kr ?:·1 000
Tit. 69146488 eller ,><.l0 79J4
Hans Fredr ik

Velkommen til
annonsemarkedet
i Norsk Motorveteran!

~l~/~~i~!i~~f

!

~t:r~~~t:~~

vårt

annonser, men send oss et brev, kort eller et enkelt brev, og vennligst skriv tydelig.
1 Neste nummer av bladet kommer

I ~:~~~~g fngn~~~~ ~!/if9~onseL.-·=========='
., · :: ', · BIier selges

Deler til Opel Olympia 1958: Frontrute, bakrute, komplett motor m.m.
Henv. Kåre Faane, 3740 Lunde, tlf. 35 94 78 82.
i Vauxhall Velox (se bilde)
sctncs tioystby·
1, ·11, :0 Ovl!! ~',tJ.OOC k; Ornta lt 1
' H..,! '. ~ Motorvel f::ran 111 . 3 19°:1:?
: ·1 cJrt) 380294 14 pnv
):::OLI5263
f,: 11r~:11 ~:JJ1d

1963 Volvo Amazon, mye nytt
og I meget god stand. Noe montering gjenstår. Ny lakk for 1 år
siden. Selges høystbydende
over kr. 15.000
Tlf. 6494 1944 etler kl 17

; Fotgende biler selges:
' C•~1;· Bemley MK IV I meget
; I·-~ 2:1and kr. 145.000

Kjøpes: Bilvase med blomster og sugekopp fra 50-årene.
Tlf. 35 53 53 46.

. ~:,s:'fleo:'~

1930 Auburn 6 syl. meget tin bil i
original stand
TIi 22184898 Knut Erik

jr;. :•;Ø:1.!l·.:'} ,.(',

i 'P;iJb,,\::

-Pi: ·

I

1

~~ )1 !'

i_~:, -=-,-.;-·a5tme1
· ;-,1 ,::,9 8emtey Sl (s.e bilde) orig1-,.:i1 · 1srtr1Kr 195 000

Kjøpes: Negerdamer, lysende blomster og bilblader fra 50-årene.
Tlf. 35 53 53 46.
I

Kjøpes: Komplett forgasser i god stand til Ford Taunus 12M 1,51 Super
1962-modell.
Henv. Per Haukeberg, tlf. 35 01 07 44

-

1~

•

.--);Ji

I
!

c,

~

·:
,

B1,~·JI ,112 Convertihie

i,; t :;i•1e1 . >::•IE,ste 1 Norge
···" ;· ·· i, r, h; 170 000

Kjøpes: Brukte diagonaldekk, dim. 5.60 x 13.
Henv. Per Haukeberg, tlf. 35 01 07 44
1r'i(J
,1; t ~n

Selges: Har en god del deler, mye til Opel, samt eksosanlegg, dekk etc. til
ulike biltyper. Har også mye UNF og UNG-skruer.
Henv. Per Haukeberg, tlf. 35 01 07 44

TVF~

\ ::,C

tJilrJc:) ung1mil

M GA rnotrn kr 42.000

197 1 Rover P6 VB. 1 sammt!
tarnil1E siden d en var ny, meget
fin H 55.QQO

Ht·nv Hziratd Fauchald , 2850
L1J I,: Tlf 61160210

1967 Ford Cort1nd c.Je Lux rnsth1
med ny rod lakk Km . stand
85 000, en eier. White Revolut1on 7 x 13" felger. Godkjent hos·
ten 199J. ikke brukt siden Selges kr. 10.000
TIi. 61335062 ener kl 16, Anders

1957 Ford Fa1r1ane 500 Skyliner
maskinelt! bra stand, intakt
motor. men oppbrent intenor
Tlf 6 11 69225 eller 94147707

, 1 , .:,

Kjøpes: Bruksbil fra ca. 1960, registrerbar, kjøpes billig.
Tlf. 35 53 53 46.

1957 Willys Overland original
brannbil (se bilde) med vannpumpe I front. 930 lit. i min. Ku n
19500 km . Teknisk god stand,
men noe trearbeid inni gjenstår
T,t salgs kr. 10.000
TIi. 31283272 mobil 944626·18

1963 Skoda pickup. Hel bil +
deler. kJorbar stand. Selges
hoystbydende
TIi. 62813017 etler kl 17, Bjørn
1966 Cadillac Fleetwood Brougnam, Norges eneste, 11 0. 000
,m. DA 999999. lntenor bl.a
trepaneler. picknicbord. fothvilere i nydelig angina! stand. Alt
teknrsk i god stand Karosseriet
bor ha en gjennomgang og ny
!c1kk Ring t:!ler he lst skriv for fle re detaljer. Selges under selvkost son; 8r kr. 70.00 hvis hw1ig
oppgjor , til entusiast som vet å
Id vare på den.
A Gustavsen, 4510 Spange1eid
TIi. 38259643

1960 Skoda Oktav,a (se bilde),
går f111t , opprustet gulv. Papirer
orden. selges kr_ 1.000
TIi. 639804 7 4

1

1948 De Solo St I Club Coupe
Cu~tum, reg istrert bil I bruksstand . svart, nye bremser. Selges hoystbydende ove,
kr J0.000
Tlf. 69398742 Finn Nybakk
1963 Moms M1nor 1000 Travel·
ler (sl.vogn med trelister) . Pen
bil i megel god stand. Godk1ent
og reg . i -93 etter restaurering.
Mye nytt. Molar (1098 ccm) kjort
ca. 200 mil etter overhaling. Far·
ge Almond Green. LetlkJort og
praktisk bil selges til bud over kr.
30.000 p.g.a . motorsykkelleber.
TIi. 69343036 eller 6934064 7
Hugo

1968 Ford Taunus 20M - V6 (se
bi:de). meget pen bil, kun en
eier. Selges kr. 20.000 eller bud.
Tlf. 67531904
1928 Austin 7 lukket. Kornpletl
men I deler kr. 10.000
1926 Chevrolet 5-seter åpen.
Fin bil. noen små mangler
kr. 70.000
TIi 61253759 N1~1
1944 D1amond T 968 A 6x6,
militær lastebil. Åpent forerhus.
lite k1ørt. Registrert og godkjent
biililsynet. selges kr. 15.000
1943 Canada -Chevrolet 4x2.
liten m ilitær lastebil. Bra
rest.objekt. delvis k1orbar
k•. 6.000
TIi. arb. 32812780 pr.v
328301 12

1 953 VW type 1 nye bremser
noe rust
1966 VW !ype 2 ambulanse.
rlJstfr1, seiges med alt utstyr.
1980 Talbot 1510. god teknisk
stand.
Tlf . 6 2527467 etter kl 15. Isak

1933/34 Moms 8 Van selges t1et
eller i deler Bilen er demontert
med mye bia deler. komplett
med papirer
Tit. 69286020 Karl Erik

1939 Skoda 2-seter cabnolet
Meget bra rest.objekt Mye
arbeid utfon
Tlf 61252155 Alf

1967 Ford Fairlane 2 dors hardtop VS 3 trinns manuell, delvis
nedplukket. bra obJekt. Pris ca
kr. 15.000
TIi. 69168994 etter kl 18, Ragnar

24

1955 Austin Hea!ey : OU·-.! , åpen
2 seter roadster . R(;s!aucert 1
meget god stand selges
kr. 150 000 eller hoystbydende.
Kun seriøse henvendelser
TIi. 61367403 ell&r 94463532
Geir Moen

1972 Honda N600 (se bilde).
bilen er relativt bra. men med
noe rust. Bor være en enkel restaurering. Mye nye og gamle
deler medfolger. BIien er delvis
demontert for reslaurcring. Har
også original serv icebok og
Instruksjonsbok. Selges kun
kr. 5.000
Tii 51531212 etter 94368226

1946 Ford Tudor De !uxe (se bdde). Helrestaurert "norsk' bil,
mange nye deler Ftathead V8
motor, trimtopper, 3 -trinns man _
med Uncolndrev, g.angslercaps,
tenderskirts. sokerlys. sl-sinns?.ter. 12 volts anleg9 T1;sk1ult stereo. El. antenne '\,,..•,odgr<1in ·
interior. Meget per1 h·I !:>Om e,
premiert flere gang,~, Byttes 1
55/56 T-Bird, eller selges hoystbydende. Prisanty<1n1ng
kr.· 100.000.·
Henv. tit. 73573651

1946 Farga FL-60 (se bilde) 95
hk, 3 tonner med rnaskmt1pp
Registrert og I original stand
Henv. tit. 63821204
1938 Ford Tuaor V8. rest.objekt
Selges hoystbydcnde
TIi. 76128273 etter kl 17

· )Jrteranbogitf.crrere~
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, 962 Peugeot 404. Kjørt 96.000
•m. Flaskegrønn. Bilen er helt
original og fremstår som ny. Selges h.byd. over kr. 25.000
Tlf. 44081345
1956 adillac coupe
(se
bilde) reg. CE 32695 farve gul
med mye utstyr, selges gunstig
til entusiast. Kun kr. 46.000.
Bilen står i Trondheim.
Tlf. 75560900 eller 9469 I 930
4 stk. Hilman tilsalgs:
1961 Minx "1 .600". dårlig
kr. 1.500, 1963 Minx med delebil
kr. 5.000, 1964 Super Minx
kr. 2.000
Henv. Hans Backe
tlf. 22147495, Ø. Bertheau
tlf. 22141001 , Halfda n Prøsch
tlf. 22730898

1957 Morris Miner Traveller (se
bilde). I meget god teknisk
stand. Alt nytt i forstilling, ny
krom og nye dekk, høyreratt.
Selges h .byd. over kr. 30.000.
Bjorn Rygh, tlf. 22374403

1967 Pontiac Firebird (se bilde)
extrem muskel cab. Bilen er i
meget god stand • ny lakk, ny
cab., nyoverhalt kasse osv. Pris
kr. 150.000. må oppleves.
Tlf. 75560900 eller 94691930

1958 Ford Taunus 17M. Bilen er
reg. og i god stand, ferdig res·
taurert selges for kr. 19,000.
T'Jfarget rød og hvit 2 dører.
rtf. 94237018
1958 Opel Blitz restaureringsob ,P.kt selges snarest for kr. 2.000

:11.-papirer i orden.
rn. 69825450
1955 Ford Taunus, strøken bil
;elges for kr. 15.000. Bilen er
·:ieget sjelden og er i drift i dag.
·:-11. 94237018
· SW Opel P 1 Caravan m/til,er,gArfeste. Nye dempere,
·,,kf:. eksosanlegg. Bud onskes.
·11. 61 t 90667
t 966 Ford Anglia 22 de Luxe

ned skrå bakrute. Lite rust, greit
objekt. Pris kr. 6.000
.1963 Saab 96 (totakter). Bilen er
11eget pen, farge rød. Har ikke
,ært i bruk siste 9 år. Kr. 6.000
ill. 62830947
: 964 Hillma n Minx og 1963
·,ustin van kjørbare.
· SJB Ford last, 1959 Hillman
.1inx, 1930 Nash 450 Single six,
~St.objekter.
11. 70093002 fax 70093847
,22 Fiat 501, ferdig restaurert
ti god kjorbar stand. Bilen har
are h:ul
.: 6 1250249 etter kl 16, eller
~) S, 1370731

1937 Ford Eife l (se bilde)
kr. 45.000
Tlf. 38010058 etter kl 15
1974 Ford Con sul 2L 2·dørs blå
met. Kun kjørt 3.500 km. 100%

som ny og rustfri. Vurderes
solgt. bud ønskes.
Tlf. 52820105 etter kl 16
1962 Opel Olympia Caravan.
Nye støtdempere, nytt eksosanlegg, nyoverhalte bremser. Nesten rustfri criginalbiL
Selges kr. 7.500
1943 J eep Ford GPW 4x4. Nya·

verhalte bremser, all rust er svei·
set, litt montering og lakk gjenstår. Selges kr. 20.000
194 7 Jeep Willys CJ·2A. Bilen er

delvis demontert, rust er sveiset.
nesten komplett bil selges. Bud
onskes.
Tlf. 62961932 etter ki 16
1957 MGA Coupe meget godt
kjørbart rest.objekt.
1966 MGB GT. Ny i Norge i god
kjørbar stand.
En av bilene vurderes solgt.
event byttes i stor motorsykkel
(engelsk/amerikansk)
Tlf. 62340777 arb. 09-17 Geir.
62340311 priv. Mob. 94498318

1956 Cadillac Coupe de Ville
overhalt motor, forstiliing, bremser, det elektriske. Nytt interiør,
ny frontrute, ikke rust, pen lakk.
org. batteri mm. Selges
kr. 70.000
Tlf 33186097 etter kl 17
1969 NSU 1200 godkjent biltilsy·
net mai 1993, god stand, selges
Tlf/fax 37011172
Ca.1960 Bedlord last m/tipp,
Perktns 6 syl dieselmotor 9 tonn
totalvekt. Nesten komplett. selges billig.
Tlf 321601 05 om kvelden.
1969 Renault 4 -dørs sedan, km
ca. 100.00. Meget bra bil. fullt
kjørbar, nylig avregistrert. Trenger lakk + noe lettere teknisk rep.
vedlikehold. Selges eller byttes
mot forslag .
Tlf. 66905186 eller 94202592
1959 Plymouth Belvedere 2d HT
i meget god bruksstand. Gam·
mel norsk bil, hvit med rødt tak
og rødt felt på siden. 318 eid
(VB) og automatgear. Selges
kr. 48.000.
Tlf. 71212290
1956 Mercedes Benz 180 D,
rustfri. ny krom. mørk blå lakk.
Bilen var godkjent biltilsynet
august 1993. Meget god stand.
En del arbeid gjenstår. Veteran
registrert. Pris kr. 50.000 kan
diskuteres.
Tlf. 77844187
1963 Volga M·2 1, ny lakk, nye
dekk, nye frontlykter, nye støt·
dempere bak, nye styrekuler.
Bremser og overdrive må repareres. Hel innvendig - 6 seters
grei bil. Selges ca kr. 10.000
grunnet plassmangel.
Tlf. 38268836 Per Hageland
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1966 Mercedes Benz 230S,
sort, type 111 . Nye kanaler,
rustsveiset og rustbehandlet.
kjørbar stand. Selges under
selvkost kr. 15.000.
Tlf. 35590395 e.kl.20, 35531584
arb.

1952 VW Boble med delt bak,:>,
te. Bra originalstand, komplett.
Registrert og kjørbar. Prisantydning 26.000.
Tlf. 944954 72 etter kl 18, Dag
Sønes
1957 O ldsmobile 88. 371 eid 4
trinns automat, servostyring /
brems. Originalt invalideutstyr.
Selges kr. 69.000
rlf. 62525302 Erik Sta,sveen.
2300 Hamar
1975 Ford Ranchero 500 med
lett trimmet 351 W nyoverhalt
girkasse selges. Få eksemplarer
i Norge.
Sondre Brendlokken
Tlf. 61 276290
1969 Cougar XR7. Helrestaurert
i meget flott stand. Ny starter.
servopumpe, nye støtdempere,
bremseskiver, felger. dekk. gulvlister, nytt gulvteppe. etc.
Tlf. 62413678 (Svein\
Austin A·35, 50 -taller selges
som delebil/rest.objekt. Endel
rust og ikke helt komplett. Sel ges kr. 3000/høystbydonde.
Tlf. 9431041 2 (Bjørn Erik)

1931 Ctrrysler Royal CD Eight
(se bild e). rest.objekt i original ..
stand selges. Rekkef\tter, hydr.
bremser, reservehjul i begge forskjermer, koffertstat!v, stålkarosseri , registrert for 7 personer. Bil
med nors~ h istorie. Reg. nr. A ·
470.
Tlf. 61190072 etter kl 16

Biler seloes:
1967 Mercedes Benz 200. rest.
objekt.
1967 M erceoes Benz 200. lett
rest. o bJekt
1955 Ford Fairlane Town Sedan
4 dørs. Bilen er i bruksstar.d.
Tlf. 63985052 Roger
1952 Singer Saloon 1500 LDV
personbil, bilen er totalt restaurert og registrert som drosje.
Sjelden bil. muligens den eneste
r Norge. Bud over kr. 60.000, · ·
kun seriosP. henvendelser.
T lf 38 181292 etter kl 17
1962 Opel Rekord Pli Coupe
vurderes solgt. Delvis rest. og
mye deler
Tlf. 38355176 (Tom)

1941 Packard 160 Limousine
(se bilde) Meget takknemlig
objekt. Motor og teknisk ellers
ok, ikke rust. Prisantydning
kr. 75.000. Bud mottas.
Bjørn R. A ndresen
Postboks 404, 1401 Sk,
Tlf. 64871400 arb, 64871727

priv.

1938 Ford VB COE (cab over
engine; lastebil m/vuggetipp og
originalt amerikansk førerhus.
T!f. 32753955. 32751805 e.kl.17
(Leifj

«

1974 Fiat 126 (se b ilde). Samlerobjekt? Henreslaurert i 1990,
km stand 50.000, 9 bra dekk på
felg. Turkis farge. Selges høystbydende.
Tlf. 69152405-69348625

1967 Ford Cortina rep.objekt, fri
for rust (uten å være sveiset)
selges kr. 3.500. eller byttes i
Tempo Carnet eller Corvette.
Tlf . 33336444 e.kl. 18.
1968 Mercedes 200, i teknisk
bra stand, betydelig påkostet i
senere tid, selges kr. 10.000
Tlf. 32128163, 94432786
e.kl.17.

1969 Volvo A mazon, rød
mihvitt-grått int. Bra og kjørbar
bil. Nesten rustfri. Trenger litt
smårep. kosmetikk og lakk, 9
hjul (5 v.dekk på felg), farget
frontrute, kjørt 200.000 km. Prisantydning kr. 8.000. 1937·38
Renault P rimaquatre BDF 1
Cabrio Coach selges som dele·
bil ell. rest.obj. ca. 50% kompl.
med papirer. En sjelden bil. Ca.
1960 Steyr lastebil, forholdsvis
komplett selges som delebil/
rest.obj.
Tit. 35050202, helst kveld.

1973 Volkswagen 1303S (se bil·
de). med soltak, kjørt 94.000
km, bør lakkeres. Selges
kr. 8.000.
Sverre Brennhovd , tlf. 33060514
1966 NSU type 11 O. km.stand
81.000 med 1200 motor som er
gått ca.80.000 km etter full overhaling. Bilen er i god teknisk
stand. men trenger ny lakk.
Sommer/vinterdekk, hengerfeste, takluke. Svært lite rust. Kan
selges ferdig godkjent Biltilsynet.
Prisant. kr. 8 .000
Tlf. 35013529, kveld

"Firmabil" som garantert blir lagt
m erke til. (se bilde) Messing TFord 191 9 C-cab varebil. En
suveren b il i reklameøyemed.
Store tekstflater.
Leif Rust, E iker Motorshop.
Tlf. 32753955, 32751805 e.kl. 17.

1962 Ford 17M st.v. i god 1e,.
nisk stand, og godkjent Bill'lsynet i mai -94, km.stand 151.00!
selges kr. 8.000
Tlf . 62440350.

1954 Land Rover Bra tek ri,s~
stand. Nyrestaurert. selges
høyst.b . over kr. 25.000.
Tlf. 62941595 (Tom)

Diverse biler selges:
1953 Volkswagen med lita ova l
bakrute. Restaurert til topp uriginal stand. Qrig. trekk innv .
'

:;

1948 Packard Custom Eight
Convertible Victoria (maken til
den avbildete bilen) selges. Er
komplett og i original stand.
Automatisk kalesje, vinduer,
sete og antenne. Bilen er kjc rbar, men uten bremser. Må
restaureres.

1960 Borgward Isabella T S (s~
bilde) . Restaurert for mange år
siden. Matt i lakken , men ellers
i topp stand. Masse ekstra deler.
Stein Tranvik, Tømmerlunna
10, 7075 Tiller. Tlf. 72889156

H E N G E R O B J E K T E R

>>

Skal du kjope gammelbil, prosjekt eller I strøken stand, lønner det seg å avlegge Ekebergmarkedet et besøk. Vi har plukket ut noen "hengerobjektef'
som det er vel verd å se lill nærmere på. Ta kontakt med eierene, så får du kanskje et fint prosjekt til en rimelig pris.

1956 Austin A ·40 , godt
rest.objekt, komplett.
Tlf. 61250249 etter kl 16 eller
mo b. 94370731
Ha llbjørn Rønningen
1970 Peugeot 404 Familiale,
pålitelig bruksbil. Mange nye
deler følger med: nye bakskjermer, nye karosserideier til dørkarm rundt bakluke, nye glass til
blinklys, 5 gode dø rer, rustfri
støtfanger foran, ekstra forseter,
reservekardang etc. Bilen har
nye ytte r· og innerkanaler, nye
jekk/ester bak, nye fo,skjermer,
god 504 motor, ny bensintank, 6
nye spiralfjærer, og mange
andre gode mekaniske deler.
Rust i gulv og innerskjerm . Sel·
ges helst samlet.
Ring 55287325 (Bergen) og
spør etter far.
1962 Corvair Monza Spyder,
flott bil i helrestaurert stand.
T lf. 94370520 Arne Moe

1956 Skoda 1201 Delivery (se
bilde). Norges eneste registrer·
te , kun kjørt 18.000 km . Rustfri
og veteranforsikret. Selges
kr. 20.000,Jan Høvring
Snikveien 247, 5510 Vormedal
Tlf. 52831 4 11
1960 Opel Olympia Rekord P 1,
4 dors. Meget pen og br ,1. selges kr. 19.000. Kan ta VW
Transporter 1958-65 i god stand
i innbytte/bytte.
Tlf. 69142912 (Sarpsborg)
Beltevogner selges: 1943 mod.
engelsk 3" Mortar Carrier
rest.obj/delevogn. 1944 m od
Loyd Carrier (spakstyrt)
rest.obj/delevogn.
Tlf. 38355176 (Tom)

1957 Mercedes Benz 220. Fint objekt,
kr. 20.000 RIier bud. Henv. Brendan
McDon r.alrl (snakker norsk) . tlf. 32127819

1960 Alvis rest.objekt. En spesiell engelsk
bil, med høyreratt . Pris ca . kr. 38.000,Henv . Ove Loen. lit. 66794643.

2G

1962 BMW 700. Et komplett. men ikke kjorbart objekt. Lite rust. Henv.
Frans Hullemann, tlf. 62358335 (Hedmark)

- '}Jrtrranbognf.crrere~
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Peugeot 403 , 61-modell, Km.stand: 65.000, Grå, 4 dører,
i meget god stand. Selges prisant. ev. bud. (Prisant.27.000,-)
Tlf: 69.19 . 51.90 (Østfold)

Annonse sakset fra "Bruktbilforum" 25 august 1994:
Peugeot 403, 65-modell, 2 stk . selges samlet, event. pris kan
disk. (Prisant. 5.000,-)
Tlf: 72.84 . 62.84 eller 94 . 65 . 97.77 (Sør Trøndelag)

Peugeot 404 Familiale 1970 til salgs. Rust i gulv og innerskjermer.
På bilen: nye ytter- og innerkanaler, nye jekkfester bak, nye
forskjermer, god 504 motor, ny bensintank, nyoverhalt forstilling, 4 nye spiralfjærer og mange andre gode mekaniske
deler.
Følger med: fabrikknye bakskjermer, fabrikknye karosserideler
til dørkarm rundt bakluke, 5 gode dører, rustfri støtfanger
foran, ekstra forseter, reservekardang, fabrikknye lykteglass
til blinklys foran og bak, etc.
·
Bilen stopper aldri og kan leveres hvorsomhelst i landet.
Selges/gis bort helst samlet.
Ring 55.28 . 73.25 (Bergen) og spør etter far .

Peugeot 404, 5-seters stasjonsvogn 1971-modell selges. Bilen
er innregistrert (årsavgift bet. for -94). Original burgunder
lakk, 2-liters motor, noe rep. trengs, spesielt i gulv, selges
for vrakpant.(se fotos)
Kontakt : Johnny Haug, Agronomveien 8, 1187 Oslo, Tlf:22.74.70.61

11

Peugeot 404 1972-modell selges, bra stand , nytt batteri, ny e
vinterdekk, brukbare sommerdekk.
Div. deler fra 404 1970, bl.a. motor kjørt ca. 100.000, 4 dører
for og bakhjulsopph., ruter og instrumentpanel etc.
Henv: Sigurd Eriksen, Trheia 16, 4500 Mandal, Tlf: 38.26 . 18 . 05
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- Vi slipper
EU-kontrollen
Leder a, biltils~·net i Lillehammer. stasjonsleder John Ekhaugen. fikk applau~
pa medlemsmøtet i oktober da han kunne fortelle al det blir ingen Etkontroller a, veteranbiler. Det kommer OJe forskrifter som gir unntak for
kjretøyer tredve ar eller eldre. Dette hadde ban fatt bekreftet a, kontorsjef
La~stuen i \'egdirektoratet samme dag som medlemsmøtet pa Cafe 61 ble
holdt.
\fange har reagcn på kontrollene. Historiske militære kjøretøyers forening (HMK)
har (1ppfnrdret alle sine medlemmer til å sendte protestbrev til vegdirek.,oratel. LMK
har også arlx'idet med saken. slik at problemstillingen har ikke væn ukjent for
dm:kturateL I \·erste fall ville opplegget føre til at kjøretøyer med sluttsiffer 7 ville
rli innkalt til kontroll i november. Nå har man startet kontroll av kjøretøyer med ei
totalvekt (>\':.~r 3.5 tonn . .<\.mbulanser og drosjer skal også kontrolleres og seinere
kommer det kontroll på varebiler og personbiler. V åre personbiler skal gjennom årlig
kontroll fr& 1998.
\·l'1eranbikr. det vil si kjøretøyer over tredve år, vil bli unt.an fra siste-siffer-regelen
og dette skal legges inn i det sentrale motorvognregisteret. Dette har sammenheng
med kjørelengder og de erfaringer biltilsynet har når det gjelder kjøretøyenes tilstand.
For å leue arbeidet ønsket Ekhaugen ei samlet oversikt fra L VK over lokale veterankJoretoyer med merke. registreringsnummer og eier etc. Det er Jaget et skjema for
dene som er stiftet inn på midtsidene i dene nummer. Fyll det ut og send det til
L VK. boks 1106. 2601 Lillehammer. Vi vil oversende opplysningene til Biltilsynet.
Ekhaugen fonaltc den lydhøre forsamlingen om den pågAende omorganiseringen av
Statens \'egvesen og endringene som kommer når det gjelder kontrollvirksomheten.
EU-kontrollent' vil fore til forandringer. men for veteranvogneiere blir opplegget som
før. s:i Ek.h;.iugen. Han innrømmet at biltilsynet ikke er glad i EU-kontrollene. del er
nemlig ener etatens mening ikke sammenheng mellom bilens alder og tilstand. EUkontrolle ne skal kunne gjennomføres ved verksteder og hos Statens Vegvesens
pm:luks1onsavdeling. Man hå.per at etaten skal kunne ta 60-70 prosent av markedet
fo r EL-kontrollene.
B1l:.:iaen får oppgill en måned for kontroll. men kontrollen kan foretas iløpet av en
tre maneders periode. nemlig i månedene før og ener oppgitt kontrolltidspunkt. Blir
ilJ;e k<>ntrnlh.:n utfon. ,·il det automatisk bli oversendt begjæring om avskilting.
intc:re,,::r, [,_,: uktDt)-~11nø1e1 var stor. 32 medlemmer deltok og ener Ekhaugens
innledning var det muligheter for å stille spørsmål. Det ble stilt mange spørsmål, som
fikk fyldige svar.
Formannen Jan A. Braathen takket Ekhaugen for orienteringen og berømmet også
etatens samarbeidsvilje overfor de med vete.ranvognhobbyen. Ekhaugen fikk et
emaljen vognmerke som takk for orienteringen.

Postboks 3029 Mariero, 4004 Stavanger

Informasjon om Gammelbilens
Venner
klubb for deg som er interessert i
veterankjoretoyer

Gammelbilens Venner kan etter hvert
regne seg for veteraner i gammelbilmiljøet
med 20 år lagt bak seg som klubb.
Gammelbilens Venner er en klubb
som er for alle med interesse for
veterankjøretøyer av alle typer og merker,
og medlemmene våre kommer stort sett fra
Rogaland. Det er en stor, variert kjøretøyspark blant medlemmene og klubben startet
også i 1994 med :
Rogaland Bilmuseum, et kjekt lite
bilmuseum på Ree, litt sør for Bryne langs
R44. Medlemmene er med på å støtte dette,
bl.a. med å rotere kjøretøyene sine til
museumet slik at det alltid er en spennende
og variert utstilling. Museumet er forøvrig
åpent hver søndag mellom kl. 12 og 17 - så
pass på å ta turen innom når du er på farten
over Jæren. Det koster bare kr 20,- pr.

person. Barn under 12 år kommer inn
gratis.
Klubben arrangerer turer, løp, holder
faste medlemsmøter med temaer og
foredrag
og
utgir
fast
rundskrivet
'Spilehjulet' . I klubben er det mange som
har foretatt store og varierte restaureringsarbeider, og har stor viten på dette
området , så her er det mange gode råd å få.
1 rundskrivet orienteres det om egne og
andres aktiviteter og tilbud - så lenge det
gjelder veterankjøretøyer kan man være
sikker på at man holdes orientert. Det
arrangeres også festeligheter som grillparty
om sommeren og julebord om vinteren. GV
har til og med eget delelager, slik at
medlemmene kan være meget heldige med
å finne delene de trenger til en rimelig pris.
Klubben har møter siste tirsdag hver
måned unntatt juni, juli og desember, og
møtene holdes i Rogaland Bilmuseum hvis
ikke annet opplyses i rundskiv.
Medlemskap koster kun kr 200,- pr.
år, og bruk gjerne kupong nedenfor til
påmelding. For mer informasjon, ta
kontakt med formann: Roger Thompson
if 515213 29.
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Velkommen!

(i[KJE~ FQR GAMMELBILENS VENNER MATRIKKEL ____: ]
Dette skJema skal fylles ut av samtlige
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Søknad om medlemskap i Gammelbi/ens Venner

Navn:
Gate/vei :
Postnr.:
Bilmerke/modell :
Telefon:

<

l

Sendes til : Gammelbi/ens Venner, Postboks 3029 Mariero, 4004 Stavanger
Kontigent: Kr. 200,- pr år (giro blir sendt av klubben senere)
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